
Συνεδρίαση :01/2008                                 Πέµπτη 17 / 01 / 2008 ΑΠΟΦΑΣΗ  026/2008 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  1 

 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  01/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  026/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 17η Ιανουαρίου 2008, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 7:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά 
την υπ΄ αριθ. 01/11-01-2008 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύµφωνα µε το 
νόµο. 
 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2)  Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς ∆ιονύσιος (αποχώρηση στην 
υπ΄ αριθµ. 006 απόφαση), 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 10) 
Καµβυσίδης Ιωάννης, 11) Κλείδωνας Θεοφάνης, 12) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 13) Κουδούνης 
Αργύριος, 14) Κουρκουτάς Γεώργιος, 15) Λαγανάκος Γεώργιος, 16) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 
17) Μπάκας ∆ηµήτριος, 18) Μπάκας Ιωάννης, 19) Μπασακίδης Νικόλαος, 20) Οικονοµάκου 
Μαρία, 21) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 22) Πολίτης ∆ηµήτριος, 23) Σπίνος Γεώργιος, 24) 
Τσακαλάκου Σταυρούλα και 25) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ΄ αριθµ. 005 
απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Νταγιόπουλος 
Γεώργιος και 2) Ράλλης Γεώργιος.  
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων λόγω της κοπής 
της βασιλόπιτας. Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Πηγών 
κ. Αλάµαρας Πέτρος, 2) Αρτεµισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 3) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 
4) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 5) Λεϊκων κ. Βρυώνης Φώτιος, 6) Μ. Μαντίνειας κ. 
Κουµουνδρούρος Νικόλαος, 7) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος 8) Αλαγονίας κ. Μέλιος 
Ιωάννης, 9) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης και 10) Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος, 
ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Αντικαλάµου κα 
Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 3) Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης 
Ιωάννης.   
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαµάτας» κ. 
Νικόλαος ∆ιασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.  
 
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 29ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

 Παράνοµη προβολή διαφηµιστικών µηνυµάτων. 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Κλείδωνας Θεοφάνης αναφέρεται στην 
υπ’ αριθµ. πρωτ. του ∆ήµου 29263/17-12-07 εισήγηση του τµήµατος ∆ηµοτικών Προσόδων 
της ∆/νσης ∆ιοίκησης & Οικονοµίας. Η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
«ΘΕΜΑ: Παράνοµη Προβολή ∆ιαφηµιστικών Μηνυµάτων 
ΣΧΕΤ: α. Ν 3463/06 
         β. Ν 2946/01 
        γ. Β∆24-9/20-10-58 
 

Γνωρίζεται ότι στους διαφηµιστές και σε όσους µισθώνουν και εκµεταλλεύονται χώρους 
υπαίθριας διαφήµισης επιβάλλεται πρόστιµο σε περίπτωση παράβασης των παραπάνω 
σχετικών διατάξεων και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των.   

Η εταιρία INTERMEDIA ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ αφενός έχει τοποθετήσει πέντε (5) 
διαφηµιστικά πλαίσια χωρίς σχετική άδεια σε χώρους της περιοχής του ∆ήµου Καλαµάτας και 
αφετέρου τους χρησιµοποιεί παράνοµα για προβολή διαφηµιστικών µηνυµάτων. 

Το β σχετικό προβλέπει για παράβαση των διατάξεων του διοικητικές κυρώσεις µε την 
επιβολή προστίµου που µπορεί το ύψος του να ανέρχεται από τα 1467,35€ έως τα 26347,07€. 

Η επιβολή του προστίµου γίνεται µε απόφασή του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και 
επιβάλλεται αποκλειστικά από το ∆ήµαρχο. 

Κατόπιν των ανωτέρω, επειδή για πρώτη φορά λαµβάνεται παρόµοια απόφαση από την 
παρούσα ∆ηµοτική Αρχή, προτείνεται όπως επιβληθεί στην εταιρεία το κατωτέρω ύψος 
προστίµου ήτοι 1467,35€ για κάθε διαφηµιστικό πλαίσιο και επισηµανθεί στην εταιρεία ότι η 
συνέχιση της παράνοµης χρήσης θα επιφέρει µεγαλύτερες κυρώσεις. 

 
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 
 

Ο Εισηγητής Ο Τµηµατάρχης Ο ∆/ντής 
(υπογραφή) (υπογραφή) (υπογραφή) 

 
 
Και συνεχίζει ο κ. Κλείδωνας: 
 
Προσπαθούµε να βάλουµε µια τάξη στο θέµα των διαφηµιστικών πινακίδων. Στον πρώτο 
έλεγχο που έγινε διαπιστώσαµε ότι η διαφηµιστική αυτή εταιρεία η INTERMEDIA είχε βάλει 
τέσσερις επιπλέον διαφηµιστικές πινακίδες τύπου ΠΙΖΑ και για πρώτη φορά της επιβάλουµε το 
µικρό αυτό πρόστιµο. Όπως ξέρετε, το γράφω και στην εισήγησή µου είχαµε το δικαίωµα να 
της επιβάλουµε πρόστιµο µέχρι 26.000 ευρώ. Επειδή είναι η πρώτη φορά, περιοριζόµαστε στο 
µικρό αυτό ποσό. Η σύµβαση µε την εταιρεία αυτή έχει τελειώσει στις 31/12, ήδη έχουµε κάνει 
στην ΕΠΑΕ αίτηµα να εγκρίνει τις θέσεις και τις θέσεις αυτές που έχει καταλάβει. Μετά θα έρθει 
η έγκριση των θέσεων αυτών στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και µετά θα πάµε σε διαγωνισµό. Για 
τις άλλες τις πινακίδες τύπου ΡΑΚΕΤΑ, η σύµβαση τελειώνει το 2010. 
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Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 
 
Πόσο επηρεάζουν τα τροχαία ατυχήµατα οι πινακίδες. Θα πρέπει να 
λάβουµε υπόψη αυτή τη διάσταση, στα σηµεία που βρίσκονται να µην 

πέφτει το µάτι µας επάνω και συµβεί κάτι κακό και τότε θα είµαστε ασυγχώρητοι διότι έχει ήδη 
προηγηθεί η απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας. 

 
Υπάρχει ο ΚΟΚ ο οποίος προβλέπει ακριβώς τις προϋποθέσεις που πρέπει να 
είναι οι πινακίδες κτλ. 

 
Εσείς πιστεύεται ότι πρέπει να συνεχίσουν να υπάρχουν πινακίδες; Αν θέλει 
ο επαγγελµατίας να διαφηµισθεί υπάρχει τόσοι άλλοι τρόποι, ποιο καλλίτεροι 

και ποιο όµορφοι. 
 
Το θέµα των διαφηµιστικών πινακίδων και των αφισών γενικά, ξέρετε ότι είναι 
σοβαρό το θέµα. Μάλιστα ο κ. Αθανασόπουλος έχει κάνει µια εκστρατεία. ΟΙ 

πινακίδες προβλέπονται από τον νόµο ακριβώς, µπορούµε εµείς να το αρνηθούµε αυτό το 
πράγµα; 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του τα 
προαναφερόµενα, και την ΚΑΤΑψήφιση της πρότασης από τον  κ. ∆ικαιουλάκο Βασίλειο, κατά 
πλειοψηφία, 
 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    

 
 
Εγκρίνει την επιβολή προστίµου στην εταιρεία «INTERMEDIA ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ»  
ποσού χιλίων τετρακοσίων εξήντα επτά ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (1.467,35 €) 
για κάθε παράνοµο διαφηµιστικό πλαίσιο, σύµφωνα µε την εισήγηση του τµήµατος 
δηµοτικών προσόδων του ∆ήµου, η οποία αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της 
απόφασης αυτής. 
 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

3. Γουρδέας Ανδρέας 

4. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 

5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

6. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

8. Καµβυσίδης Ιωάννης 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ: 

∆ΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ: 

ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ: 
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9. Κλείδωνας Θεοφάνης 

10. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

11. Κουδούνης Αργύριος 

12. Κουρκουτάς Γεώργιος 

13. Λαγανάκος Γεώργιος 

14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

15. Μπάκας ∆ηµήτριος 

16. Μπάκας Ιωάννης 

17. Μπασακίδης Νικόλαος 

18. Οικονοµάκου Μαρία 

19. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

20. Πολίτης ∆ηµήτριος 

21. Σπίνος Γεώργιος 

22. Τσακαλάκου Σταυρούλα  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 11 Φεβρουαρίου 2008 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 


